
Zaključci sa 11. sjednice ŠO XII. gimnazije održane dana 4. listopada 2018. godine s početkom u 17,30 

sati u uredu ravnateljice 

 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Školskog odbora XII. gimnazije održane 9. srpnja 2018. godine  

2. Verifikacija mandata novog člana Školskog odbora XII. gimnazije iz reda roditelja 

3. Izvještaj o realizaciji Školskog kurikuluma XII. gimnazije za šk. god. 2017./2018. 

4. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada XII. gimnazije za šk. god. 2017./2018. 

5. Izvještaj ravnateljice o stanju sigurnosti, provoĎenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju 

zaštite prava učenika 

6. Prijedlog Školskog kurikuluma XII. gimnazije za šk. god. 2018./2019. 

7. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada XII. gimnazije za šk. god. 2018./2019. 

8. Radni odnosi 

9. Razno 

 

 

Ad 1.) Članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju Zapisnik sa 10. sjednice Školskog odbora XII. 

gimnazije održane 9. srpnja 2018. godine, a koji im je prije sjednice Školskog odbora dostavljen putem e-

maila. 

 

Ad 2.) Verificiran je mandat nove članice Školskog odbora XII. gimnazije iz reda roditelja gĎe. Ivane 

Berger. 

 

Ad 3.) Članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju Izvještaj ravnateljice o realizaciji Školskog 

kurikuluma XII. gimnazije za šk. god. 2017./2018. 

 

Ad 4.) Članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju Izvještaj ravnateljice o realizaciji Godišnjeg plana i 

programa rada XII. gimnazije za šk. god. 2017./2018. 

 

Ad 5.) Ravnateljica podnosi Školskom odboru Izvještaj o stanju sigurnosti, provoĎenju preventivnih 

programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za razdoblje od travnja do rujna 2018. godine. 

 

Ad 6.) Na prijedlog Nastavničkog vijeća XII. gimnazije i ravnateljice XII. gimnazije, a uz prethodno 

pribavljeno mišljenje Vijeća roditelja XII. gimnazije, Školski odbor donosi Školski kurikulum XII. 

gimnazije za šk. god. 2018./2019., koji će se objavit će se na mrežnim stranicama XII. gimnazije u skladu s 

propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka. 

 

Ad 7.) Na prijedlog ravnateljice XII. gimnazije, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Vijeća roditelja XII. 

gimnazije, Školski odbor donosi Godišnji plan i program rada XII. gimnazije za šk. god. 2018./2019., koji će 

se objavit će se na mrežnim stranicama XII. gimnazije u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih 

podataka. 

 

Ad 8.) Školski odbor daje prethodnu suglasnost ravnateljici za sklapanje ugovora o radu sa Dianom 

Ivošević, profesoricom biologije iz Sesveta za radno mjesto nastavnice biologije, na neodreĎeno, puno radno 

vrijeme (40 sati tjedno), uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca. 

 

Školski odbor daje prethodnu suglasnost ravnateljici za sklapanje ugovora o radu sa Melitom Dujmović, 

profesoricom hrvatskog jezika i književnosti i povijesti umjetnosti iz Zagreba za radno mjesto nastavnice 

likovne umjetnosti, na neodreĎeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), uz uvjet probnog rada u trajanju od 

3 mjeseca. 



Školski odbor daje prethodnu suglasnost ravnateljici za donošenje Odluke o izvanrednom otkazu Ugovora o 

radu na neodreĎeno vrijeme radnici Andreji Gržina, prof., zaposlenoj na radnom mjestu nastavnice povijesti 

u XII. gimnaziji. 

 

Ad 9.) Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora da je trenutno u tijeku postavljanje vertikalne 

podizne platforme za prijevoz invalidnih osoba u zgradi u kojoj se nalazi XII. gimnazija te da će tijekom 

listopada biti otvorenje pametne klupe u dvorištu Škole.   

 

                  

                    Zapisničarka:                                     Predsjednica ŠO XII. gimnazije: 

 

           Vedrana Moguljak, mag. iur.                                                Ornela Valić, prof. 


